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Statens jordbruksverks föreskrifter om undantag från
kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen
(1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och
övriga sällskapsdjur;
beslutade den 5 november 2003
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 32 b § djurskyddsförordningen (1988:539), följande.
Allmänna bestämmelser
1 § I 16 § djurskyddslagen (1988:534) finns grundläggande bestämmelser om krav på tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större omfattning
håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot sällskapsdjur eller hästar
för förvaring och utfodring, samt använder hästar i ridskoleverksamhet.
2 § I dessa föreskrifter avses med
foderdjur: ryggradsdjur som är avsedda att användas som föda till
köttätande djur,
förvaring och utfodring av djur: verksamhet som innebär att, mot
ersättning, samtidigt och regelbundet ta hand om andras djur, samt
sällskapsdjur: ryggradsdjur som används eller ska användas som
sällskaps-, hobby- eller foderdjur, samt alla hästar, hundar och katter.
Häst
3 § Verksamheter som innebär hållande, uppfödning eller försäljning av
hästar liksom förvaring och utfodring av hästar undantas från kravet på
tillstånd fram till och med den 31 decemb er 2004. Från och med den 1
januari 2005 undantas följande verksamheter
1. hållande av hästar upp till 24 månaders ålder samt hållande av
färre än 10 hästar över 24 månader,
2. uppfödning av färre än 4 hästar per år,
3. försäljning av färre 4 hästar per år från egen uppfödning,
4. försäljning av färre än 4 hästar per år från annans uppfödning,
samt
5. förvaring och utfodring av färre än 4 hästar.
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Hund
4 § Hållande av hund undantas från kravet på tillstånd fram till och med
den 31 december 2004. Från och med den 1 aj nuari 2005 undantas
hållande av hundar upp till 12 månaders ålder samt hållande av färre än
10 hundar över 12 månader.
5 § Följande hundverksamheter undantas från kravet på tillstånd
1. uppfödning av färre än 3 kullar per år,
2. försäljning av hundar från färre än 3 kullar per år av egen
uppfödning,
3. försäljning av färre än 3 hundar per år från annans uppfödning,
samt
4. förvaring och utfodring av färre än 4 hundar.
Katt
6 § Samtliga verksamheter med katt undantas från kravet på tillstånd
fram till och med den 31 december 2004. Från och med den 1 januari
2005 undantas följande verksamheter
1. hållande av katter upp till 12 månaders ålder samt hållande av
färre än 10 katter över 12 månader,
2. uppfödning av färre än 3 kullar per år,
3. försäljning av katter från färre än 3 kullar per år av egen
uppfödning,
4. försäljning av färre än 3 katter per år från annans uppfödning,
samt
5. förvaring och utfodring av färre än 4 katter.
Sällskapsdjur utom häst, hund och katt
7 § Samtliga verksamheter med sällskapsdjur utom häst, hund och katt
undantas från kravet på tillstånd fram till och med den 31 december 2004.
Från och med den 1 januari 2005 undantas följande verksamheter
1. hållande,
2. uppfödning, förutom foderdjursuppfödning vars huvudsyfte är
att sälja djuren,
3. försäljning, förutom försäljning i zoobutiker, djurgrossister och
liknande anläggningar, samt
4. förvaring och utfodring under förutsättning att verksamheten
omfattar färre än 6 förvaringsutrymmen såsom burar, akvarier,
terrarier eller liknande.
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8 § Följande verksamheter undantas från kravet på tillstånd enligt 16 §
djurskyddslagen
1. verksamhet som innebär behandling och annan hantering av djur
på djursjukhus, djurkliniker och andra veterinärmottagningar,
2. verksamhet som avses i 19 a § djurskyddslagen,
3. verksamhet som bedrivs av Tullverket, polis myndig heten eller
försvarsmakten, samt
4. verksamhet som innebär offentlig förevisning av djur.
------------------------Denna författning träder i kraft den 1 december 2003.

HANS ANDERSSON

Cheryl Jones Fur
(Djurskyddsenheten)
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